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         Druga obravnava 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 
spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel 
naslednje 

 
SPREMEMBE  IN DOPOLNITVE 

STATUTA  MESTNE  OBČINE  NOVA  GORICA 
 

1. člen 

V šestem odstavku 5. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
13/12) se beseda »pečat« črta in nadomesti z besedo »žig«. 
 
V sedmem odstavku 5. člena se beseda »pečatu« črta in nadomesti z besedo »žigu«. 
 

2. člen 
 
Za 13. točko sedmega člena se doda nova, 14. točka, ki se glasi: 
»14.V okviru lokalnih zadev javnega pomena opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na: 

- urejanje javnega primestnega prometa na območju mestne občine, 
-  urejanje  obratovalnega časa gostinskih lokalov na svojem območju, 
-  izvajanje nalog na področju izvajanja posegov v prostor in graditve objektov na svojem 

območju, 
- ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine, 
- določanje namembnosti urbanega prostora, 
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, 
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja, 
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi 

institucijami ter ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete 
Goriške, 

- predpisovanje davkov in drugih dajatev v skladu z zakonom, 
- mrliško ogledno službo, 
- urejanje drugih zadev lokalnega pomena.«. 

 
3. člen 

 
Osmi člen spremeni tako, da se na novo glasi: 
»(1) Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne 
pristojnosti. 
 
(2) Mestne občina podpira razvoj poklicnih in srednjih šol ter razvoj dodiplomskega in 
podiplomskega študija.«. 
 

4. člen 
Deveti člen se črta. 
 
 



 

5. člen 
 
V prvem stavku četrtega odstavka 12. člena se črta pika in doda besedilo », županu pa, 
ko o svojem odstopu pisno obvesti mestni svet in občinsko volilno komisijo.«.  
 
Črtata se drugi in tretji stavek petega odstavka 12. člena. 
 

6. člen 
 
Črta se zadnji stavek drugega odstavka 16. člena. 
 

7. člen  
 
Deseta alineja drugega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 

»– sprejema letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem,«. 

V predzadnji alineji drugega odstavka 19. člena se črta besedilo »ter podjetij v lasti 
krajevnih skupnosti«. 
 

8. člen 
 
Črta se zadnji stavek 22. člena. 
 

9. člen 
 
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 
»(2)Odbori in komisije štejejo pet ali sedem članov.«. 
 

10. člen 
 
V tretji alineji  drugega odstavka 25. člena se črta besedilo » določa plače županu in 
podžupanom« ter nadomesti z besedilom » določa plačo županu«. 
 

11. člen 
 

Četrta alineja drugega odstavka 28. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 
»-  izvršuje občinski proračun, pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog 
izvrševanja občinskega proračuna ter poroča mestnemu svetu o izvrševanju proračuna in 
sicer v rokih in na način, določen z zakonom, ki ureja javne finance,«. 
 

12. člen 
 

Na koncu prvega odstavka 32. člena se doda naslednje besedilo: »V primeru treh 
podžupanov mora biti eden iz vrst svetniške manjšine.« 

 
13. člen  

 
V drugem stavku prvega odstavka 35. člena se besedilo »Predsednika in člane« črta in 
nadomesti z besedo »Člane«. 
 
V drugem odstavku 35. člena se črta besedilo »Predsednik nadzornega odbora in večina 
članov so imenovani« in nado mesti z besedilom »Večina članov nadzornega odbora je 
imenovanih«. 
 
Doda se nov, tretji odstavek 35. člena, ki se glasi: 



 

»(3) Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan najkasneje v 15. dneh po imenovanju 
članov nadzornega odbora na seji mestnega sveta.«. 
 

14. člen 
 

V drugem odstavku 36. člena se za besedo »predloge« doda besedilo » ter druge 
odločitve« beseda »opredeljenih« pa se črta. 
Doda se nov, tretji odstavek 36. člena, ki se glasi: 

»(3) Spremembe oziroma dopolnitve poslovnika nadzornega odbora se sprejemajo z 

večino glasov vseh članov nadzornega odbora.«. 
 

15. člen 
 

V prvem stavku petega odstavka 37. člena se beseda »predlog« nadomesti z besedo 
»osnutek«.  
 
V drugem stavku petega odstavka 37. člena se beseda »predloga« nadomesti z besedo 
»osnutka«, besedilo »pisni ugovor« pa nadomesti z besedilom »odzivno poročilo«. 
 
Tretji stavek petega. odstavka 37. člena se črta. 
 

16. člen 
 
V četrtem odstavku 53. člena se črta besedilo »odlok o izvrševanju občinskega 
proračuna« in nadomesti z besedilom  »odlok, ki ureja izvrševanje občinskega 
proračuna«. 
 
Na koncu četrtega odstavka 53. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Vsakokratni odlok, ki ureja izvrševanje občinskega proračuna, določa tudi namene 
porabe lastnih virov financiranja krajevne skupnosti.«. 
 

17. člen 
 
Za 58. členom se doda 58. a člen, ki se glasi: 
 
»                                                                 58.a člen 
Za opravljanje nalog finančnega poslovanja in vodenja postopkov za opravljanje teh 
nalog, se skladno s predpisi s področja javnih financ, v okviru občinske uprave organizira 
skupna finančno - računovodska služba ter sprejme skupna pravila finančnega 
poslovanja.«. 
 
KONČNA DOLOČBA 

18. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo s 1. 1. 2017. 
 
 
 
Številka: 007-6/2011 
Nova Gorica,     
                                                                                              Matej Arčon 
                                                                                                   ŽUPAN      
 



 

Statutarno-pravna komisija       
 
 
Številka: 007-6/2011-29 
Nova Gorica, 9. novembra 2016 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je že pred časom opravila 
pregled usklajenosti Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št.13/12) in 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) ter 
ugotovila neskladnost posameznih določb statuta in poslovnika z Ustavo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 in spremembe) in Zakonom o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe). Služba za lokalno 
samoupravo je opozorila na neusklajenost posameznih določb Statuta MONG in 
Poslovnika Mestnega sveta MONG z veljavno zakonodajo. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji, ki je bila 20. 10. 2016, v prvi obravnavi 
obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Nova Gorica in 
sprejel sklep, da se o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta MONG opravi druga 
obravnava in ase pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 
 
Statutarno-pravna komisija je na seji, ki je bila 9. 11. 2016, obravnavala naslednje 
podane predloge, pripombe in mnenja: 
 
Svetnica Karmen Saksida je podala naslednje pripombe: 

 Doda se nov drugi odstavek 26. člena statuta, ki se glasi: »Statutarno-pravna 
komisija ima pet članov, ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja imenuje mestni svet izmed svetnikov.« 

Statutarno-pravna komisija ostaja na svojem prvotnem stališču, saj ne vidi razloga za 

spremembo sestave komisije in zato predloga svetnice ne podpira. 

 Pripomba k 29. členu, ko govorimo, da župan zadrži objavo splošnega akta 
občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga mestnemu svetu, da o 
njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za 
zadržanje. Beseda »predlaga« naj se nadomesti z »besedo« zahteva. Ker če 
župan zadrži objavo akta, potem je po našem mnenju nujno, da se obravnava na 
naslednji seji in enako v bistvu gre tudi v 3. točki 29. člena, zaradi tega, da se 
stvari, ki se zadržijo res potem tudi kasneje obravnavajo. 

Statutarno-pravna komisija ostaja na prvotnem stališču, da je dikcija tega člena v primeru 

zadržanja splošnega akta s strani župana nedvoumna, kar pomeni, da je župan dolžan v 

tem primeru na naslednjo sejo le-to uvrstiti kot točko dnevnega reda, zato se predlagane 

dopolnitve ne sprejme. 

Svetnica Ana Jug je podala naslednjo pripombo: 

 Jaz bi kot pravnica tudi nekaj povprašala prav v zvezi s Statutom Ne strinjam se, 
da se iz 24. člena črta neko merilo, ki se mi zdi, da je zelo pomembno, in sicer, da 
se odbori in komisije imenujejo skladno z doseženim volilnim rezultatom. Če sedaj 
merilo črtamo, merila nimamo. Kako se bo pa od sedaj naprej to imenovalo? Tole 
se mi zdi, da bi bilo treba tudi doreči do naslednje obravnave. Vprašanje pa je, kaj 



 

ste mislili s tem, ne. Kakšno merilo bo to nadomestilo ali pa bo prav brez merila 
ostalo? 

Statutarno-pravna komisija je s črtanjem te določbe zgolj sledila opozorilu Ministrstva za 

javno upravo, Službe za lokalno samoupravo, ki je podala naslednjo pripombo k temu 

členu: «Drugi odstavek 24. člena statuta nejasno določa sestavo odborov in komisij 

občinskega sveta in je v nasprotju z 2. členom Ustave RS oziroma v nasprotju z načeli 

pravne države, predvsem zaupanja v pravo, saj lahko pride do neskladja predpisov, 

nejasne in nepregledne ureditve, posebej še v povezavi s 26. členom statuta. 

Predlagamo, da se drugi odstavek 24. člena statuta črta.« 

Svetnik Edbin Skok je podal naslednje vprašanje: 

 Mene je zmotila ena dikcija v 67. členu Občinske javne službe, in sicer 67. člen 
pravi Občina za zagotavljanje, materialnih, ekoloških, kulturnih, športnih, socialnih 
in drugih javnih dobrin v skladu z zakonom ustanavlja režijske obrate, javna 
podjetja in javne zavode, podeljuje koncesije ali vlaga kapital v dejavnost oseb 
zasebnega prava. Pa me zanima, kaj je s tem mišljeno oseb zasebnega prava? 
To je malo čudno. 

Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je omenjena določba korektno povzeta po 

zakonu o gospodarskih javnih službah in zgolj dopušča občini možnost vlaganja kapitala 

v osebe zasebnega prava. 

 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predložene spremembe in 
dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica sprejme. 
 
 
 
PRIPRAVIL:           Jožef Leban 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS    PREDSEDNIK 
 
 
 




